
ِ »ِك ت ابِ ِِنِ عِ ِةٌِاسِ رِ دِ  ِِةِ لِ ثِ مِ ال  ِ«فِ رِ ِاصَِّ ف 

ِبقلم:ِساريةِفايزِعجلوين.

 :فِ رِ اصَِّ ِمِ لِ عِ ِنِ عِ ِةٌِمِ د ِ قِ مِ 
 على تقسيم العلـو أاين كاف شأهنا هبدؼ تسهيل دراسة تلك العلـو كالتخصص فيها. درج العلماء  

كىو علم أبصوؿ «: علم التصريف»أيضان بػ، كيسمى «علم الصرؼ»فكاف من مجلة العلـو العربية الواسعة 
 تعرؼ هبا أحواؿ بنية الكلم اليت ليست إبعراب كال بناء.

هتا اليت ميكن أف يشاركها فيها غَتىا، كىي عدد لكلمة ككذا من صيغتها ككزهنا: ىيأكادلراد من بناء ا
 لية.حركفها ادلرتبة، كحركاهتا ادلعينة كسكوهنا، مع اعتبار حركفها الزائدة كاألص

 أبف الصرؼ أـ العلـو كالنحو أبوىا!كللتدليل على أمهية ىذا العلم، فقد اشتهرت مقولة بُت العلماء 
 ةمنها ادلختصر  ،كدلا كاف طالب العلم حباجة إىل دراسة ىذا الفن، كضع أىل العلم مصنفات كثَتة

 (1)عليها. اليت يصعب على الطالب ادلبتدئ االطالع ة، كمنها ادلوسعادلناسبة للمبتدئُت
ق(، 187كقد نص عدد من أىل العلم على أف أكؿ من كضع علم الصرؼ ىو معاذ بن مسلم اذلراء )ت

ق( الذم شرحو 249كأف أكؿ كتاب صنف يف ىذا الفن كتاب التصريف لإلماـ أبو عثماف ادلازين )ت 
 «.الصنف»( يف كتابو 392ابن جٍت )ت 

 طلبة  كاليت سار على حفظها كدراستها ال كالسابقة يف مضمارىا،كمن مجلة ادلختصرات النافعة يف ابهبا، 
، كىو مقصد حبثنا كدراستنا، «األمثلة يف الصرؼ»: كتاب كال سيما يف ادلدارس العثمانيةيف بالد العجم، 

 كسنتوسع يف الكالـ عليو يف الصفحات التالية.

                                                           

 «.2/345أجبد العلـو للقنوجي »، «1/22كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو للتهانوم »للتوسع: (: 1)



 

 

 :وِ تِ ي ِ ه  ِ أ ِوِ ِابِ تِ كِ اصِ ِانِ وِ ن ِ عِ 
، ىذا ما صلده مبثواثن «األمثلة ادلختلفة»، كالثاين: «األمثلة يف الصرؼ»اشتهر الكتاب بعنوانُت، األكؿ: 

 ادلطبوعة كادلخطوطة. الكتبيف كتب فهارس 
يعد أكؿ كتاب يدرَّس للطلبة عند ابتدائهم تعلم اللغة العربية، كقد بدأت ىذه العادة  «األمثلة»كإف منت 

يبدأ الطالب حبفظو كامالن، حيث يسرده بشكل ت حىت يومنا ىذا، إذ ستمر انية، كاالعثم منذ زمن الدكلة
 اتـ مضبوطان كمصححان.

مث بعد ذلك حيفظ الطالب منت البناء، يليو منت ادلقصود ادلنسوب إىل اإلماـ أيب حنيفة رمحو هللا تعاىل، 
 بن علي بن مسعود.التصريف العزم للزصلاين، كينتهوف بكتاب مراح األركاح ألمحد كمن مث 

 فإذا أطلق علم الصرؼ يف ادلدارس العثمانية أريد بو ىذه الكتب اخلمسة.

 :ابِ تِ كِ اصِ ِوعِ ضِ وِ مِ 
قسم فيو مؤلفو األمساء كاألفعاؿ من الثالثي اجملرد إىل كموضوعو سلتص ابلصرؼ، كىو منت صغَت احلجم، 

 كاشتقاقاتو على ما سيأيت.« نصر»الفعل قسمُت: األمثلة ادلختلفة، كاألمثلة ادلطردة، مستخدمان 
منها فعل،  أربع كعشركف صيغة، ثالث عشرة عددىا كاألمثلة ادلختلفة ادلتصرفة من األفعاؿ كاألمساء

 كإحدل عشرة منها اسم.
االسم، كالزماف، كالتذكَت كالتأنيث، كاإلفراد  من حيث الفعلأحواؿ  العثمانيةابللغة  ادلؤلف مث يذكر

 كالبناء للمعلـو كاجملهوؿ، كاإلثبات كالنفي.، معكالتثنية كاجل
 ككذلك أحواؿ االسم من حيث االسم، كالنوع، كاإلفراد كالتثنية كاجلمع، كالتذكَت كالتأنيث.

، ر  ص  ن   يػ  ، ال  ر  ص  ن  يػ  ، ل  ر  ص  ن  يػ   ن  ، ل  ر  ص  ن   يػ  ، ال  ر  ص  ن  ا يػ  ، م  ر  ص  ن  ا يػ  مَّ ، ل  ر  ص  ن  يػ   ر، ل   ص  ن  ، يػ  ر  ص  أما الفعل، فهو: )ن  



 (.و  ب   ر  ص  ن  أ  ، ه  ر  ص  ن  ا أ  ، م  ر  ص  ن   تػ  ، ال  ر  ص  ن  ا  
ار، صَّ ، ن  م  ر  ص  ، ن  َته ص  ، ن  ةه ر  ص  ، ن  ةه ر  ص  ، ن  ره ص  ن  ، م  ره ص  ن  ، م  وره ص  ن  ، ذاؾ م  ره ص  ، فهو ن  ران ص  كأما االسم، فهو: )ن  

 ر(.ص  ن  أ  
أييت مصدران كاسم زماف كمكاف، أمكن اعتبار رلموع العدد ستة كعشرين، « م ن ص ر»أف  فإذا بنينا على

كصيغة ادلبالغة، أتيت على معٌت اسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ « ف عوؿ»ك« فاعل»كعلى فرض أف صيغة 
 أصبح رلموع الصيغ ثالثُت.

 :فِ ص  ِؤِ مِ اصِ ِمِ اسِ 
 نصوا على كوف مؤلفو رلهوالن أك أنو غَت معركؼ.بعد التوسع يف البحث، صلد أف أصحاب الفهارس 

 .على نفس العنواف، إال أهنا غَت كتابنا ىذا قطعان  إال أنو قد ألف بعض العلماء كتبان 
 «: األمثلة»ممن نسب إليو كتاب صنفو ابسم ف

  (2)(.1277)ت زاده عثماف بن مصطفى ادلعركؼ ابجلركشي -
ِ(3)مصطفى بن أيب بكر السيواسي. -
ِ(4)ق(. 646العالمة عثماف بن عمر ادلعركؼ اببن احلاجب )ت  -

 :ابِ تِ كِ اصِ ِيفِ صِ ت ِ ِنِ مِ زِ 
مبا أف اسم ادلؤلف رلهوؿ، فقد جلأن إىل البحث عن زمن كفيات شارحي الكتاب، فوجدن أف أقدـ شرح  

                                                           

 (.563نسخة يف مكتبة برتو ابشا )، للكتاب «6/271معجم ادلؤلفُت »، «1/662ىدية العارفُت »(: 2)
 (.3523لو نسخة يف مكتبة علي أمَتم عرايب )(: 3)
( 1127يف األرقاـ التالية: )« األمثلة ادلختلفة»كذا يف فهرس مكتبة أضنة، كفيها عدد من النسخ ابسم (: 4)
(366( )1238( )1127( )152( )328( )429( )1821.) 

، فلعلو يكوف شرحا على ادلنت ادلذكور، كىذا «سبيل ادلراـ يف شرح األمثلة»ف: كعثرت أيضا البن احلاجب كتااب بعنوا
 (، كهللا أعلم حبقيقة احلاؿ.582الشرح يف مكتبة أنطاليا برقم )



 ق.969كتب عليو ىو شرح اإلماـ مصطفى بن شعباف السركرم، ادلتوىف عاـ 
كذلك ألف السركرم قد ذكر  اذلجرم على أقصى احتماؿ؛ الكتاب ألف يف القرف التاسعكىذا يعٍت أف 

الشباب حُت كوين من عداد الطالب شرح األمثلة ادلختلفة لبعض كتبت يف أكائل »يف مقدمة شرحو: 
 شلا يشَت إىل أف زمن أتليف شرحو كاف يف بداايت القرف العاشر. «األحبة ادلؤتلفة...

لدينا ينفي أك يؤكد ىذا االحتماؿ، كال سيما ال أنو ال دليل األمثلة قبل القرف التاسع، إكتاب   كرمبا ألف
 (5)أف أكثر شركحو اليت اطلعت عليها متأخرة عن ىذا القرف.

 :وِ اتِ عِ ب ِ طِ 
طبع الكتاب قدميان كحديثان عددا ال يعد كال حيصى من ادلرات، كأكثر ما كاف يطبع ضمن رلموعة تعرؼ 

مراح »ادلنسوب أليب حنيفة، ك «ادلقصود»للزصلاين، ك «التصريف»تشتمل على « رلموعة الصرؼ»بػ
 كشرحو. «البناء»ألمحد بن علي بن مسعود، كمنت  «األركاح

 .ق(1282-1267-1262-1244) طبع يف مطبعة بوالؽ أعواـ -
 ق(.1325-1299)كطبعتو ادلطبعة الوىبية عامي  -
 ق.1298كادلطبعة الشرفية عاـ  -
 (6).ق1254كاآلستانة عاـ  -

 إىل كقتنا ىذا. الًتكيةادلكتبات  خصوصان يف كثَت منمث توالت الطبعات يف العصر احلديث، 

                                                           

مث عثرت بعد ذلك على شرح لإلماـ العالمة سعد الدين التفتازاين على األمثلة ادلختلفة يف مكتبة ال لو يل (: 5)
 قد ألف يف القرف الثامن أك قبلو.« األمثلة»، كبذلك يكوف «األمثلة ادلختلفةشرح »( بعنواف 3292)

ليس كتاابن زلددان دلؤلف معُت، كإمنا ىي أمثلة صرفية تناقلها « األمثلة»كالذم أرغب بطرحو ىنا أنو من احملتمل كوف 
ذا الرأم، إال أين أحببت إيرادىا طلبة العلم عرب األزمنة لقركف، مث كضعت الشركحات عليها، كليس بيدم أدلة تثبت ى

 لعل أحد الباحثُت يتفرغ للبحث كالكشف أكثر.
 «.2/1978معجم ادلطبوعات العربية كادلعربة »(: 6)



 :وِ وحِ رِ شِ 
من كفاة مؤلفيها، األقدـ النافعة، سوؼ أذكرىا مرتبة حسب ز رلموعة من الشركح «  األمثلة»لكتاب 
 فاألقدـ.

 :ةِ ي ِب ِرِ عِ اصِ ِةِ غِ صلِ بِ ِفِ ص  ِؤِ مِ اصِ ِةِ وفِ رِ عِ مِ ِوحٌِرِ شِ ِ-أ
ِ(7)(.ه791شرحِسعدِاصدينِاصتفتازاينِ)تِِ-1

 (.3292لو يل ) ال يف مكتبةكحيدة لو نسخة 
يعد من أقدـ الشركح كأشهرىا،   (8)(:ه969)تِِيبويللِ وريِاصكِ رِ شرحِمَّطفىِبنِشعبانِاصسِ ِ-2

(، 1حققو الدكتور ليث قهَت، كطبع يف رللة ادلشكاة للعلـو اإلنسانية كاالجتماعية، اجمللد األكؿ، العدد )
 .ق1435عاـ 

(، 3255( )3274(، كيل الدين أفندم )8951) (6774/2كتبات الًتكية: بيازيد )نسخو يف ادل
( 354(، دنيزيل )532(، دار ادلثنوم )1976( )1928جار هللا )(، 1842( )1838كىيب ) بغداتلي

( 6269( )5955(، حجي زلمود أفندم )4763( )4759( )5374، فاتح )(322( )328)
(، قاضي 486(، حسيب أفندم )19(، خربوط )1351محيدية )(، 413(، حفيد أفندم )6122)

، مسيح (3271( )3268(، ال لو يل )989( )975( )1225قليج علي ابشا )(، 521زاده دمحم )
 ، كغَتىا.(1695( )1694(، ترنو كيل )2583(، شهيد علي ابشا )334، سركيلي )(128ابشا )

 ق.1325يف اسطنبوؿ عاـ  طبع قدميان  (:ه971شرحِأمحدِبنِمَّطفىِاليلِشليبِ)تِِ-3
(، جالؿ 518، أنطاليا تكلي أكغلو )(6594( )6512) (6615نسخو يف ادلكتبات الًتكية: ابيزيد )

 (3269(، ال لو يل )4758( )4757(، فاتح )3122(، أسعد أفندم )332(، دنيزيل )456أككتاف )

                                                           

 ىكذا نسب إىل السعد التفتازاين يف فهرس مكتبة ال لو يل، كحيتاج إىل أتكد.(: 7)
 «.2/434ىدية العارفُت »(: 8)



(، حجي سليم 1315(، عاطف أفندم )8-3924(، ايزما بغشالر )92، دمحم عارؼ مراد )(3272)
(، رشيد 2-16(، ابلق اسَت )1315بوردكر )(، 518(، أنطاليا )625(، دمحم عاصم بيو )1293آغا )

 ، كغَتىا.(1121أفندم )
 ه(.979شرحِرمضانِبنِعبدِاحملسنِخبشيتِ)تِِ-4

 .(1236ايزما بغشالر ) لو نسخة يف مكتبة
 (.ه1135شرحِعبدِهللاِبنِدمحمِقويوجقليِ)تِِ-5

  .(542( )2745(، أنطاليا )1772ات الًتكية: ايزما بغشالر )نسخو يف ادلكتب
 (.ه1149منيِبنِعبدِاحليِالسكوداريِ)تِشرحِدمحمِأِ-6

 (.1691ترنو كيل ) لو نسخة يف مكتبة
 (.ه1168)تِِاصكفويشرحِدمحمِبنِاحلاجِمحيدِِ-5

 (9)ق.1274طبع يف اسطنبوؿ عاـ 
(، خالد 4767، فاتح )(3123أسعد أفندم ) (،1831نسخو يف ادلكتبات الًتكية: بغداتلي كىيب )

 (.1435)نفذ ابشا (، 488أفندم )
 .ه(1169شرحِداودِبنِدمحمِاصقارصيِاحلنفيِ)تِِ-6

 (12)ق.1281)احلمد هلل الذم جعل العربية مفتاح الكالـ...(، طبع مع منت البناء يف اسطنبوؿ عاـ  أكلو
(، فاتح 3123(، أسعد أفندم )391شليب عبد هللا )(، 273نسخو يف ادلكتبات الًتكية: عبد الغٍت آغا )

(، 763خسرك ابشا )(، 824(، خالد أفندم )6291( )6274د أفندم )، حجي زلمو (5354)
، برتو نياؿ (2599ال لو يل )(، 759(، قصيدجي زاده )152(، قاضي زاده دمحم )788إبراىيم أفندم )

                                                           

 «.2/1565دلعربة معجم ادلطبوعات العربية كا»(: 9)
ىدية العارفُت »، «2/861معجم ادلطبوعات العربية كادلعربة »، «1/311اكتفاء القنوع مبا ىو مطبوع »(: 12)
1/363.» 



، (1693( )1692(، ترنو كيل )672( )639، طاىر آغا تكي )(1472، رشيد أفندم )(698)
 كغَتىا.

 ه(.1174ِقكرماينِ)ترحِدمحمِبنِمَّطفىِحامدِاصكفويِاآلشِ-7
 .(182رستم ابشا )مكتبة  لو نسخة يف

 (.ه1183خزينةِاصغلمانِفِشرحِالمثلةِادلختلفةِصويلِاصدينِبنِخليلِاصبقاعيِاحلنفيِ)تِِ-8
 .(2481، قسطموين )(1758، ايزما بغشالر )(2246نسخو يف ادلكتبات الًتكية: بغداتلي كىيب )

ِ(11)ه(.1238)تِاصكفويِالبكرةِادلؤتلفةِفِشرحِالمثلةِادلختلفةِصعبدِاصقادرِِ-9
  (12).(ه1243ِ)تِ«إسكيجيِزاده» بِالدرنوِويِادلشهورِحسنيبنِمهديِشرحِعليِِ-11

كقد ذكر يف مقدمة شرحو ادلصادر اليت استفاد منها، كقد طبع قدميان يف اسطنبوؿ مرات كثَتة أعواـ 
(1247-1251-1286.) 

، حسن حسٍت ابشا (3122(، أسعد أفندم )3255الًتكية: كيل الدين أفندم )نسخو يف ادلكتبات 
(، إبراىيم أفندم 694، خسرك ابشا )(46(، حفيد أفندم )6242(، حجي زلمود أفندم )1445)
مدرسة  (، مصلى122دمحم عارؼ مراد )(، 564(، قصيدجي زاده )178(، قاضي زاده برىاف )772)
 .(147طاىر آغا تكي ) (،568(، برتو ابشا )697(، برتو نياؿ )2241)

ِكانِحياًِقبلِِ«اصباقر»شرحِدمحمِبنِعليِاصرضاِادللقبِب ِ-11  .ه(1266)
الذم شرح فيو شواىد األمثلة، كتصريف العزم، كالشافية، كشرح النظاـ، « جامع الشواىد»كتابو   وضمن

رح األمنوذج كاذلداية كالكافية، كشرح اجلامي كالسيوطي، كادلغٍت، كشرحي العوامل، كشرح القطب، كش
 «.الشواىد الكربل»كتابو ادلسمى بػكسلتصر التلخيص، كادلطوؿ، اختصره من  

                                                           

 «.5/297معجم ادلؤلفُت »، «1/625ىدية العارفُت »(: 11)
 «.7/183معجم ادلؤلفُت »، «1/774ىدية العارفُت »(: 12)



 (13).ق1319 -1275البالطة يف بالد العجم عاـ  طبع على
 ه(.1313ت«)اجنليزِكرمي»ميِأفنديِاصشهريِب زبدةِاصَّرفِوشرحِالمثلةِصلحاجِعبدِاصكِرِ-12

 (.ق1313-1292طبع يف اسطنبوؿ عامي )
ِ(.ه1312ِمحدِبنِإاماعيلِبنِعليِجودتِ)تعلىِالمثلةِلِتعليقاتِ-13

علي أمَتم عرايب (، 644، قصيدجي زاده )(95نسخو يف ادلكتبات الًتكية: غاليبويل طاىر أفندم )
(3964( )3965.) 

 .شرحِصألمثلة،ِخلليلِبنِحسنزىرةِاإلخوانِفِبيانِاشتقاقِالبنيات:ِوىوِِ-14
  (.6282لو نسخة يف مكتبة حجي زلمود أفندم )

 .«موصليِزاده» شرحِدمحمِبنِأمحدِادلعروفِبِ-15
 .(2128بغداتلي كىيب ) لو نسخة يف مكتبة

 شرحِكوساِزادهِعثمانِشاكر.ِ-16
 .(488حسيب أفندم ) لو نسخة يف مكتبة

 شرحِدمحمِبنِاحلاجِبكرِاصسليسرتي.ِ-17
  (.2588نسخة يف مكتبة شهيد علي ابشا ) لو

 شرحِأمحدِبنِمَّطفىِاصشرنباليل.ِ-18
 .(2-3624، قسطموين )(2222(، كحيد ابشا )4228نسخو يف ادلكتبات الًتكية:علي أمَتم عرايب )

 شرحِدمحمِأمريِاصزىدي.ِ-19
 (.2-323لو نسخة يف مكتبة طرابزكف )

                                                           

معجم ادلؤلفُت »، «2/1631معجم ادلطبوعات العربية كادلعربة »، «1/349اكتفاء القنوع مبا ىو مطبوع »(: 13)
9/88» 



ِ:ةِ يِ انِ مِ ثِ عِ اصِ ِةِ غِ صلِ بِ ِفِ ص  ِؤِ مِ اصِ ِةِ وفِ رِ عِ مِ ِوحٌِرِ شِ ِ-ب
 ه(.993شرحِمَّطفىِبنِدمحمِخلوصيِاإلسطنبويلِ)تِِ-1

( 632(، أنطاليا )11287(، رشيد أفندم )557نسخو يف ادلكتبات الًتكية: أنطاليا تكلي أكغلو )
(557.) 
 ه(.1195أمحدِأفنديِاصطرابزوينِ)تِِشرحِكوسجِ-2

 (.1286-1262-1256اسطنبوؿ أعواـ )طبع يف 
(، حسن خَتم عبد هللا 4762( )4761(، فاتح )367خو يف ادلكتبات الًتكية: شليب عبد هللا )نس
(، 1373(، رشيد أفندم )52ه برىاف )(، قاضي زاد792(، إبراىيم أفندم )1345(، محيدية )133)

  كغَتىا.
 ق.1299طبع يف اسطنبوؿ عاـ  ه(:1293ِشرحِإبراىيمِبنِدمحمِاصيلوجيِ)تِِ-3

(، 611(، قصيدجي زاده )79(، قاضي زاده برىاف )2884نسخو يف ادلكتبات الًتكية: إزمَتيل حقي )
 .(3921علي أمَتم عرايب )

ِه(.1315تعريفِالمثلةِادلختلفةِحلسنيِبنِدمحمِادلنداصيايتِ)تِِ-4
 (.3942علي أمَتم عرايب )ق، كلو نسخة يف مكتبة 1287طبع يف اسطنبوؿ عاـ 

 .ىرِبنِحسنيِحسينشرحِدمحمِطاِ-5
 .(693خسرك ابشا ) ، كلو نسخة يف مكتبةق1253طبع يف اسطنبوؿ عاـ 

ِنِإبراىيمِاصبوردوري.شرحِعمرِبِ-6
 (.6-1587لو نسخة يف مكتبة بوردكر )

 ويلِاصدينِابنِمحزةِبنِإبراىيم.ِشرحِ-7
 (.4-563( )3-563لو نسخة يف مكتبة قسطموين )



 ق.1282طبع يف اسطنبوؿ عاـ  شرحِأمحدِطاىر:ِ-8
 .ق1266طبع يف اسطنبوؿ عاـ  تكميلِالمثلةِواصبناء:ِ-9

كبعد إغالؽ ادلدارس العثمانية القدمية كجبوار إنشاء ادلكاتب اجلديدة مت كضع مؤلفات أخرل يف 
 ، كىي:«األمثلة»
 ق.1263طبع يف اسطنبوؿ عاـ المثلةِاجلديدةِدلروصواِإبراىيمِحسنيِرشدي:ِِ-1
ِ.(14)ه(1311المثلةِاجلديدةِدلَّطفىِبنِمَّطفىِاصروميِاصَّاريِايريِادليخاصتشكليِ)تِِ-2

سخة يف مكتبة إزمَتيل حقي ن كلوِ(.1332-1323-1313-1298-1293طبع يف اسطنبوؿ أعواـ )
(3667.)  

 ق.1332طبع يف اسطنبوؿ عاـ المثلةِاجلديدةِصعليِبيو:ِِ-3
 ق.1328طبع يف إزمَت عاـ المثلةِالسهلِصيوسفِرضا:ِِ-4
 ق.1329طبع يف اسطنبوؿ عاـ المثلةِذوِاصسؤالِواجلوابِخلليلِوحيد:ِِ-5
-1332طبع يف اسطنبوؿ عامي )المثلةِاجلديدةِمرتبةِبصسؤالِواجلوابِحلسنيِحفظيِبيو:ِِ-6

 ق(.1332
 ق.1332طبع يف اسطنبوؿ عاـ  أمثلةِاصَّبيانِصضياءِاصدينِيوسفِاصفيليبلي:ِ-7
 شرحِالمثلةِصعليِحيدرِأقشهريلِزاده.ِ-8
 (15):نيِ وصِ هِ م ِ ِنيِ فِ ص  ِؤِ مِ ص ِِوحٌِرِ شِ ِ-ج 
 .ببان دلعرفة العلـو العربية...(احلمد هلل الذم جعل الصيغة س)أكلو: حِفِشرحِالمثلة:ِادلَِّرِ-1

                                                           

 ،.«2/459ىدية العارفُت »(: 14)
حد الشركح أللعل تتبع ىذه النسخ، كاالطالع عليها، كمقارنتها مع مثيالهتا يظهر أهنا دلؤلفُت غَت رلهولُت، أك (: 15)

 اليت سبق ذكرىا. 



 (16)كل يذكر امسو.، «ىذا سلتصر من شرحي األكؿ لألمثلة»قاؿ مصنفو يف ديباجة الكتاب: 
  .(4-1166(، بوردكر )3474( )3473بات الًتكية: سَتز )نسخو يف ادلكت

 : أكلو: )احلمد هلل الذين زين أذىاف ادلبتدئُت ابدلثاؿ...(، مطبوع.شرحِالمثلةِ-2
 .«زىرةِاصقلوب»شرحِالمثلةِادلختلفةِادلسمى:ِِ-3

 .أكلو: )احلمد هلل جبميع احملامد على مجيع النعم...(
 .(2-412(، حفيد أفندم )927(، قليج علي ابشا )2246بغداتلي كىيب ) ت الًتكية:نسخو يف ادلكتبا

 .شرحِالمثلةِادلختلفةِفِاصتَّريفِ-4
 رلاميع(. 4529لو نسخة يف مكتبة ادللك فيصل برقم )

ِِ.شرحِالمثلةِادلختلفةِ-5
 رلاميع(. 6934لو نسخة يف مكتبة ادللك فيصل برقم )

 رلاميع(. 85198لو نسخة يف مكتبة ادللك فيصل برقم ) شرحِالمثلةِادلختلفة:ِ-6
 رلاميع(. 9293لو نسخة يف مكتبة ادللك فيصل برقم ) شرحِالمثلةِادلختلفة:ِ-7
 (.2-3629لو نسخة يف مكتبة إزمَتيل حقي ) شرحِالمثلة:ِمستغينِاصشروح،ِ-8
 شرحِكوساِأفنديِبصلغةِاصعثمانية.ِ-9

، علي أمَتم عرايب (583(، عاطف أفندم اكي )2632عاطف أفندم )نسخو يف ادلكتبات الًتكية: 
(3926.) 

 (.28178لو نسخة يف مركز ادللك فيصل برقم ) شرحِبصرتكية:ِ-11
 (.29824-31لو نسخة يف مركز ادللك فيصل ابلسعودية برقم ) شرحِبصفارسية:ِ-11

 إعرابو:

                                                           

 «.4/494إيضاح ادلكنوف »(: 16)



 يقوموا إبعرابو كلمةن كلمةن، كشلن قاـ هبذه ادلهمة:بلغ من حرص العلماء كاىتمامهم هبذا ادلنت ادلبارؾ أف 
يف ادلطبعة الشرفية عاـ  «خالصة اجلواب يف قواعد اإلعراب»مصطفى األمَت: طبعو مع كتاب  -

ِ(17)ق.1329
 تنبيو:

ق، كعنوانو 512البن القطاع علي بن جعفر السعدم ادلتوىف عاـ « شرح األمثلة»ىناؾ كتاب يسمى 
يوحي أبنو يف الصرؼ، إال أنو سلتص ابألمثاؿ العربية، كما بُت ذلك الدكتور عفيف عبد الرمحن مؤلف  

 دحديد زمن يف ؛ إذ أف ىذا حيدث لبسان (18)«األدب اجلاىلي يف آاثر الدارسُت قدميا كحديثا»كتاب: 
 «.األمثلة»أتليف كتاب 

 

 

                                                           

 «.2/1751معجم ادلطبوعات العربية كادلعربة »(: 17)
 «.1/25لعفيف عبد الرمحن  األدب اجلاىلي»(: 18)


